
 פורעניות מיני שאר חיכוך גכי י״ד) (העניה
ק הצמר דכל משמע הצכור על הכאים עי  נ

:ככולו ורונו
ונועלים

353 קעז משנה כסף ג ב פרק תעניות הלכות זמנים. משנה מגיד

ו ל ט ה העניות סדר פ׳ .וכו׳ כיצד המסר ע העני כו׳( הכי נמי ותניא מיד עליהם מהריעין נגולה רנ אמר ונגמרא גשמים רונ על מחריעין שאין מנואר נמשנה וכ״נ:) י״מ ו
:רנינו וכמ׳׳ש קנריהם נסיהם יהו שלא כדי העעם שם והזכירו

 נחמן א״ר מיד עליהן מהריעין ושנו וחזרו הזרעים וצמחו גשמים ירדו שאם כגמרא ופירושה י״ס) י״ח האמור(דף האלו תעניוה סדר פ׳ ראש משנה .וכו׳ ־שצמחה תבואה טז
 אין שונ דינשו רנינו לדעה ופירושה .ע״כ היא מלחא לאו קמ״ל היא מלחא אקנתא דהימא מהו דאקון צריכא לא ותירצו תנן שיט פשיעא לא ינשו אנל שינוי דוקא

ם ה שלהם נקנה עמדו ואפילו ואחריה הקנה נ

 ומתריעץ צבור צרת זו הרי .לוקח ימצא כך ואחר
 הרי כיצד. המטר ייעל טו : בשבת עליה וזועקין עליה
 מתפללין אלו הרי להן שיצרו עד גשמים עליהן שרבו

ונמצאו נופלין שהבתים מזו יתירה צרה לך שאין עליהן.
 הרים ארץ שהיא מפני הגשמים רוב על מתפללין אין ישראל ובארץ קבריהן. בתיהן

 גתבואה טז ♦* הטובה להעביר מתעגין ואין להן טובה הגשמים ורוב באבגים בנויים ובתיהם
 גשמים שירדו עד וזועקין מתענין אלו הרי לייבש צמחין והתחילו המטר וגמנע שצמחה

 זמן שהוא ישראל בארץ לו קרוב או הפסח זמן הגיע אם וכן הצמחים.. שייבשו עד או
 הראויין גשמים שירדו עד וזועקין מתעגין אלו הרי גשמים ירדו ולא שם האילנות פריחת

 הרבה גשמים ירדו ולא הסוכות חג זמן הגיע אם וכן יז זמנם: שיעבור עד או לאילנות
 הראוי גשם שירד עד מתענין אלו הרי והמערות השיחין הבורות מהם למלאות כדי

 מים להם יהיה שלא עת בכל הגשמים על מתענים לשתות מים להם אין ואם .לבורות
 בימות יום ארבעים לגשם גשם בין הגשמים פסקו יח החמה: בימות ואפילו לשתות

זמנם: שיעבור עד או הגשמים שירדו עד וזועקים ומתענים בצורת מכת זו הרי הגשמים

ק ר שי פ לי ש

 במרחשון י״ז הגיע אם הגשמים. ימות מתחלת עיקר כל גשמים להם ירדו שלא יהדי א
.ושני וחמישי שני להתענות בלבד חכמים תלמידי מתחילין גשמים ירדו ולא

 גוזרין דין בית גשמים ידדו ולא כסליו חודש ראש הגיע ב :לכך ראויין התלמידים וכל
 ואנשי . בלילה, ולשתות לאכול בהן ומותרין . ושני חמישי שני הצבור על תעניות שלש

כנסיות לבתי נכנסים העם וכל .בעבודה עסוקין שהן מפני עמהן מתענין אין משמר
ומתפללין :וע׳ש פקעה סי׳ מוי ג :סקעה סי׳ פור ג :סקעו סי׳ מוי א

 הזכיר ולזה כגמרא שהזכירו אקון והיינו וינשו
ט  נזה ויש ז״ל הראנ״ד פי׳ וכן סחם ינשו רני

:מיקר וזה ז״ל לרש״י אחר פירוש
כן מן אם ו ע.ז . הפסח הגי כו׳  (דף משנה ו

 מחריעין לאילן ולא לצמחים ירדו י״ח:)
ף ד ) ע׳ ג נ  נסרוס האילנות על מהריעין י״ט:) ו

 החג כפרום ומערוח שיחין כורוה ועל הפסח
 ואי מיד עליהם מהריעין מים להם אין ואם
׳ שלהן מיד זהו  רניצו ניאר וככר ונ׳ וה׳ נ

ה הם הצנור העניות שכל ראשון פרק  הסדר נז
:ושני וחמישי שני

כו׳. גשם נין הגשמיס פסקו יח  כמשנה ו
 נין הגשמים וכשפסקו י״ח:) (דף

 מיד עליהן מחריעין יום ארנעים לגשם גשם
ס שהיא מפני  י״ט) כגמרא(דף ופירשו נצורה מנ
 רכיטשאיןזה ופירש נצורה. לידי המניאה מכה

פשוט: ודנר הגשמים כימות אלא
ג ״ רי א פ  עיקר כל, גשמים ירדו שלא ה

י׳) (העניה פ״ק משנה .וכו׳
 החחילו גשמים ירדו ולא נמרחשון י״ז הגיע

 ומוהרין משחשכה ושוהין מחעניןאוכלין היחידים
 הסנדל כנעילה נסיכה כרחיצה כמלאכה
 א״ר רננן יחידים מאן ונגמרא המטה כתשמיש

 וחמישי שני חעניוס שלש מתענין יחידים הונא
 שם עוד .הזה כסדר דדוקא שם ופירשו ושני•

ח. ומפסיקין ר״  מה ולא זה הזכיר לא ורנינו נ
 הן שאלו לפי משחשכה ושותין אוכלין שאמרו

 נתנארו וככר אלו לדנרים יחיד כסעניס
 ס״ר י׳:) כגמרא(דף עוד .ראשון פרק אלו דיצין

 לכך ראוי אני אין אני תלמיד אדם יאמר לא
:לכך ראויין התלמידים כל אלא

ע ב י ג ט׳ כסליו ר״ח ה שי :ו אנ שנת נאוהה משמרהן שהיתה הכהנים משמר אנשי פי׳ מתענין היו לא הראשונות העניות וחכ״א משמר אנשי גני ס״ו:) שני(דף פרק משנה .וכו׳ משמר ו
עכרו

משנה לחם
 וגם כדכסיננא. חיכוך איכא דהא ליתא והא שזועקים אחר דנר שום דליכא משמע

,ראשון פ׳ נריש כמ״ש נשכת שזועקים הנרדף ויחיד שהקיפוה עיר איכא דהא קשה שם  
 מ׳ מסענין אין האמרים כל על אכל שכסנ יפה כלשונו כיון הקע״ו כסימן ז״ל והטור

 . קשה ז׳׳ל רנינו על אנל וכו׳ המיטרפה וספינה נהר או עכו״ם שהקיפוה מעיר מון
 על דסמך דפ״נ דנכ״מ הכלל מן ולהוציאה לחזור ז״ל רנינו מש דלא י׳׳ל כהני מיהו

 :וצ״ע הזכיר דלא מונא קשה דחיכוך הא אכל נפ״א מ״ש
 את שמטשטשין טעמא דאיכא ה״ה . קכריהם נתיהם ונמצאו נופלים טדשהכתים

ם ננרייתא כגמרא אם כדאמרו פירוח מוציאה ואינה הקרקע  לא נעת
 כדכתנ מתפללין זה שעל ונודאי וכו׳ מרוכים שהגשמים זמן שכל צמאה ולא שכורה
ר הר״ש ס הרנ כחנו צמח נ  יומר הטעם אימא שנגמ׳ אלא תקע״ו כסי׳ ז״ל יוסף ני
ן אנל שכחכ כלשונו ז״ל המור דקדק וכן גדול  ולא לה קשים הגשמים שרוכ מטלה אי
 טעם הוא שזה אלא דמטשמשין אחרינא טעמא דאיכא משמע וכו׳ שמפילין אלא עוד

ק גדול יותר :קנריהם שנהי
 שניט י״ח:} (דף כמשנה פ״ג .וכו׳ מתענים אלו הרי לינש צמחים והתחילו טז

 גשם נין גשמים שפסקו וכן מיד עליהן מתריעין ששנו צמחים אכל
 ירדו לא אכל לצמחים ירדו כצורת מכת שהיא מפני עליהן מסריעין יום ארנעים לגשם
 מיד עליהן מהריעין. ומערות שיחין לנורות לא אכל ולזה לזה לצמחים ולא לאילן לאילן
פה הוי ששנו דזרעים התרעה דהך כתנ תקע״ה כסימן נ״י והרנ .ע״כ  מדכתנ נ

 גשם נין גשמים דפסקו דמהני׳ אינך נכל ולדנריו מתריעין כתכ ולא וזועקין מחענין
 הזכירו ננרייתא וכן מסריעין הזכירו דנמשנה לאילן לא אכל גצמחים וירדו לגשם

 אלא הני ככל התרעה כסנ לא ז״ל ורנינו הפסח נפרוס האילמת על ממריעין התרעה
 דנכ׳׳מ קשה ולי .נפה הוי דמתני׳ התרעות הני דכל ז״ל לרנינו דס״ל ג״כ צ״ל תענית
 דא״א משום כשנת התרעה כשהזכיר זולת כשופר ז״ל רנינו מפרש התרעה דמזכיר
 הני וכל וחסיל וארנה וירקון דשדפון כשופר הוי אינך כל אכל נשכת נשופרות התרעה
 נפה מפרש דנהני ומ״ש כשופר ז׳׳ל רנינו מפרש מחריעין עליהן ואמרו זאת המשנה שהזכיר

 כזמן ואסכרה שם ואמרו וכו׳ הפסח כפרס האילנות על מתריעין אמרו דנרייתא ועוד
 וגונאי דאסכרה והך וכו׳ הגונאי על מהריעין אמר ועוד .מתריעין מיתה כה שיש

פה הוי האילנות על דמתריעין והך .כשופר התרעה ז״ל רנינו מפרש  כרייסא נחדא וכולהו נ
 דכשרכינו הוא כן האמת אם ז״ל להרנ״י נשאל ועוד .ק״ק כעיני לכן .מתנו לישנא וכחד

 על לעיל דכהכ חרכ גני התרעה ולא דוקא תענית הוי מהענין זה כפרק הזכיר ז״ל
 זו הרי וכו׳ עכו״ם עם עכו״ם מלחמה שערכו כגון שלום של הרנ אפילו כיצד החרנ

 הרי כיצד המטר על שכתנ מטר גני וכן הסרעה שם הזכיר ולא עליה ומתענים צרה
 התרעה שם הזכיר שלא וכו' עליהן מתפללין אלו הרי להם שיצרו עד גשמים עליהם שרנו
 שהזכיר אחר הפרק כראש דלעיל א״א זה ה"נ אין וכ״ת התרעה כלא תענית דהוי ה״נ

 מתענה העיר אותה אלו מכל צרה כה שיש עיר הל כתכ מטר• ושל מרנ של צרות
ודאי לעיל דאמר למאי דפריש וכיון ומטר חרנ מפרש והדר הצרה .שתענור עד ומתרעת

 ז״ל דכיון־דרנינו למימר לך אית מאי אלא .הוא התרעה עם כהן שהזכיר שתענית הוא
 ליה איצטריך לא השתא להו מפרש מחריעין הצרות אלו כל דעל הפרק כריש הזכיר
 דאדלעיל ההרעה נמי משמע ממילא לחוד תענית דכתנ דכיון מתריעים ולומר לחזור

 מפרש והשתא מתריעין דנמטר לעיל הזכיר דכנר דכיון כהני נאמר אנו גם א"כ סמיך>
 כאן דאמר תענית דהך משתמע ממילא התרעה הזכיר דכנר א״כ.כיון דמטר לחלוקה

לא ואידך ומפולת וארנה וירקון דשדפון החלוקות דכשאר ק״ק מ״מ אנל נהתרעה הוי
כראש לעיל דהזכיר אמאי סמך ולא כהן והתרעה תענית הזכיר אלא כך ז״ל רנינו עשה

על לכ לשים וראוי ומטר חרנ גני שסמך כמו ומתרעת מתענה העיר דאוסה הפרק
ז״ל הרכ״י כדכתג לעיל מ״ש על סומך שאינו שנאמר לא אם למה ידעתי ולא זה

 התרעה איכא דנכלהני כעיני ז״לנראה רנינו דעת מ״מ אכל לפרשה ממה שכאלו והראיה
 מתריעין ששנו כצמחים דהא כפירש״י ז״ל רכינו מפרש דאינו צ״ל ומ״מ צ״ע. ועדיין
ד' עליהן  מדמינן דהסרעה נהא דוקא אלא אחרונות ז׳ חומר להם מתנין דמפרש מי

 דעל. פירוש הם הפרק סוף עד ז״ל רנינו כאן שהזכיר חלוקות דמני אחרונוח לז׳ להו
 שלא ומה .דוקא ההרעה דהיינו דמסריעין הפרק כריש לעיל כתכ דוקא ונמסר המטר
 המוזכרות חלוקות דהם לבורות ולא ולזה לזה או לצמחים ולא לאילן ירד דץ הזכיר

 לצמחים נין הצורך עת ככל שמתענין נדנריו הזכיר דהרי צורך דאין משום כמשנה
:לפירות נין לאילטת נין

ג ״ ם א פ כו׳. י״ז הגיע א שוןו  הרוצה כל לא ת״ר י׳:) (דף דתעניות נפ״ק נמרח
 יוסי ר׳ ר״מ דכרי עצמם] עושים [והתלמידים עושה יחיד עצמו לעשות

 אפילו אדם כל דר״י אלינא ולפ״ז .ז״ל הרי״ף גירסת כך וכו׳ לסונ וזכור עושה אומר
סי׳ הב״י הרנ כתכ כן ומפני .לכך ת״ח עצמו להחזיק יכול ת״ח אינו  גירשת דאין חקע״ה נ

 להחזיק יכולין אינן העם דשאר כתב ולמה כר״י לפסוק לו היה דא״כ כן ז״ל הטור
 ז״ג רש״י כגירסת שגירססו וכתנ דר״מ לגני כר״י דהלכה כיון לכך תלמידים עצמן

ק יחיד עצמו לעשות יכול אדם כל לא דה״ק שני בלשון וגרסינן  עצמו לעפות לא ו
 דברייתא דפשסה זה על וקשה יחיד עצמו לעשות דיכול וקאמר ארישא ר״י ופליג תלמיד
 העם בשאר דר״מ יחיד עצמו לעשות דיכול קאמר העם אשאר אפילו דר״י א״כ משמע
 לעשות דיטל ר״י קאמר דא ועל תלמיד ולא יחיד לא עצמו לעשות יכול דאיט קאמר
 אדם בכל דר״מ הרב״י שם כדכתב קאי דוקא אתלמיד יוסי דר׳ לומר ודוחק יחיד
 ומ״מ. .הרי״ףז״ל כגירסס דגריס לומר בעיני נכון דיותר דר״י מילתיה קאי ועלייהו הם

 משמע יחידים התלמידים כל אלא דאמר מותיה דכרייתא דסתמא משום כר״מ פסק
 בשיטת דאזיל שפיר אתי ולפ״ז הטור כדכרי הם רנינו דנרי וכן העם שאר לא אנל

 לפי הטור ואזיל בפסקיו ז״ל הרי״ף כגירסת דגריס נראה ז״ל הרא״ש וגם רביה הרי״ף
 ז״ל רבינו דטעם לרמוז הברייתא ז״ל ה״ה הביא ולהכי .ז״ל הרא״ש אביו בשיטה זה

:כדכתיבנא כר״מ פסק הכי דמשום זהו
תריין ב מו  מתי עד י״ב) בברייתא(דף נגמ׳ אמרינן .וכו׳ בלילה ולשתות לאכול כהן ו

חנו וככר .ע״ה שיעלה עד ושותים אוכלים ראשון בפרק ז״ל רבינו נ
שכתב



משנה מגידפ״ג תעניות הלכות זמנים.משנה מגיד354

 y(C:fpq7^ משמר אנשי ודין י״ב:) (דף במשנה ש״ק .ונו׳ נענו ולא אלו. עברו נ
 ושגה שבח בכל למשמרוה חלוקים היו הנהנים ופירוש במשנה חכמים סברס

ס אנשי על העבודה הכבד ואם שבוע לימי אבות לבתי חלוקה והמשמרההיהה  בני אב גי
כל להן: מפייעין היו משמרתן כו'. שאוכלין תעניש ו  ה״ק שכסגו ההלכות סברת זו ו

 לגאון חזינן מבע״י בה שפוסק תענית ולענין
 מנע״י ואוכל מוזר שפוסק אע״פ הכי דקאסר

 היכא דה״מ לן מסחברא ואנן השמש שיבא עד
 עליה דקבלה היכא אבל לתענית עליה קבלה דלא

 דהא ולמשתי למיכל ליה איתסר א״כ לתענית
 היכא מיא משתי ולענין וכו' זמן לענין אמרינן

 כתב נמי והכי למשהי ליה לית למיכל ליה דלית
 אס רבינו נתב ולזה .עכ״ל ז״ל גאון האיי רב

 שאינו לפי וכו׳ לאכול שלא וגמר ופסק אכל
 לא אם אכל לאכול שלא בשגמר אלא אסור
 הזה והגמר אסור אינו ודאי לאכול שלא גמר
 מן ויש בהלכות שהזכירו התענית קבלת הוא

פסק שאפילו ואסרו בזה שחלקו ז״ל האחרונים
̂}לא דעת על  היום כל ואוכל חוזר לאכול ■

 באיכה הנזכר המדרש מן לזה ראיה והביאו
 ופסק שאכל אחר בתירא בן יהודה דרבי רבתי
 לכבוד הרבה ואכל מזר הכפורים יום ערב
 כונס ,שאם אומר ואני .שזיממ אמד אדם

 בפירוש עליו בשקגל היא ורבינו ההלכות
 עליו וקבל היום עוד יאכל שלא בשפתיו והוציא
 מ״מ עליה תשובה הזה המדרש p אין תענית

 אלא אוסרת קבלה שאין ז״ל הרמב״ן כתב
 שהוא דכיון תוספת לו שיש הכפורים ביום

 התוספת זמן קודם אפילו יום מבעוד מקבלו
 להם שאין תעניות שאר אבל אסור זה הרי

 שמדברי ואע״פ בהן אוסרת קבלה אין כלל תוספת
 שהרי תוספת אלו לתעניות שיש נראה רבינו
 דברי כפור בצום שעושין כמו בסמוך למעלה כסב

 אלו ממורין יהיו לא עיקר נראין ז״ל הרמב״ן
 כמו תוספת לו שאין בפ״ה שיתבאר באב מתשעה

: שם שאבאר
ש ד ל ש  הפרטיין אלו כל .וכו׳ אלו תעניות ב

 משנה שם מבוארים רבינו שהזכיר
 שאם בסיכה ממ״ש חון (י״ג) וגמרא (י״ב)

להעביר

 :התעניות בכל שעושין כדרך ומתחננין וזועקין ומתפללין
 תעניות שלש גוזרין דין בית נענו ולא אלו עברו ג

 אלו וכשלש . ושני וחמישי שני הצבור על אחרות
 .כפור בצום שעושין כמו יום מבעוד ושותין אוכלין
 ואנשי .משלימין ולא היום מקצת מתענין משמר ואנשי

 יהיו לא היום באותו בעבודה העוסקין והם אב בית
 יום בה.־מבעוד שאוכלין תענית ״וכל . עיקר כל מתענים

 ואוכל [א] חוזר אינו לאכול שלא וגמר ופסק אכל אם
 כל אלו תעניות בשלש ד :ביום שהות שיש פי על אף

 בלילה. ומותרין ביום מלאכה בעשיית אםורין העם
 ורגליו ידיו פניו אבל בחמין הגוף כל ברחיצת ואסורין

 .בסיכה ואסורין .המרחצאות את נועלין לפיכך מותר
 בתשמיש ואסורין . מותר הזוהמא את להעביר ואם

 .לנעול מותר בדרך אבל בעיר הסנדל ובנעילת .המטה
 כשארתעניות: ומתחננין וזועקין כנסיות בבתי ומתפללין

 תעניות שבע גוזרין דין בית נענו ולא אלו עברו ״ ה
 ושני וחמישי ושני וחמישי שגי הצבור על אחרות
 ומניקות עוברות בלבד השבע ובאלו .ושני וחמישי

 ומניקות עוברות אין התעניות בשאר אבל מתענות
 עצמן מענגות אין מתענות שאינן עלפי ואף מתענות.
 : הולד קיום כדי [נ] ושותות אוכלות אלא בתפנוקים

 .ומשלימין מתענין משמר אנשי אלו תעניות ובשבע ן
 וכל .משלימין ולא היום מקצת מתענין אב בית ואנשי
השבע באלו אסור אמצעיות בשלש אסור שהוא דבר

האחרונות
:כג דימן משין פמ׳ג ו«׳ש הקע פי׳ כור א

 זיז היתר י*ג:) (דף שם הגזכר מאבל מק״ו רביצו זה ולמד מוסר הזוהמא אה להעביר
א. ברור ודבר  ברייתא באחרונות הנזכר וסדר התוספת בהם שאין ר״ל התפלה ודין הו

:ט״ו:) שני(דף פרק שם
«׳ נעמ ולא אלו עברו ה .וכו׳ בלבד השבע ובאלו :י״ג:) (דף שם במשנה .ו

ומניקות דעוברוח חדא תני י׳׳ד) (דף שם
 באחרונות מתענות ואין בראשונות מתענות

 מתענות ואין באחרונות מתענות אידך ותניא
 באחרונות לא מתענות אין אידך ותניא בראשונות

 מציעתא נקוע ששת רב אמר בראשונות ולא
 לדעת ופירושה .שם הנוסחא •עיקר זו בידך
 ורב זו על זו חולקות האלו שהנרייהות רבינו
 אחרונות ופירוש מציעתא כברייתא פסק ששת

 וראשונות .תענית אחריהן שאין אלו שבע הן
 רבינו פסק ולזה ראשונות תעניות שש הן

 נקוע אחרת גירסא יש אגל .אמצעית כברייתא
 ראשונה לגירסא ואף .לכולהו דמסרצא מציעתא
 שבשלש מסכימות הברייהוס שכל ז״ל פירש״י

 שהרי בראשונות ולא בלבד מתענות הן אמצעיות
 שהן לפי אחרונות בשבע ולא כך כל חמורים אינם

 ראשונה וברייתא בהן להתענות תוכלנה ולא מרובין
 ממש ראשונות [לא] ראשונות האמצעיות קוראה

 קוראה שניה וברייתא ממש אחרונות ואחרונות
 האמצעיות הן ואחרונות ראשונות ג׳ ראשונות
 ממש ראשונות ראשונות קוראה שלישית וברייתא

 באמצעיות דברה ולא ממש אחרונות ואחרונות
 אין אמרה שלא כיון בהן שמתענוס ממילא אגל

 כן ואף ז״ל פירושו זהו מהן באחד מתענות
 שהן בפירוש כתוב בהלכה ואף ז״ל הראג״ד פי'

. העתים בס׳ וכ״כ בלבד ■ באמצעיות מתענות
 'בשבע מתענות שאין ג״כ מפורש ובירושלמי

 לשון לפי המתמוור לו תפס ורבינו אחרונות
 לפירושו נאות יותר שהלשון הוא גרור כי הגמרא

 ואע״פ ומ״ש :האחרת השימה לפי שהוא ממה
 מבואר דבר וכו׳. עצמן מענגות אין מתענות שאין

:מהענין שאין באותן בירושלמי הוא
כו׳. אלו תעניות ובשבע ו  (דף שני פרק ו

במשנה: חכמים דברי מ׳׳ו;)
כל  פ״ק שם מבואר .וכו׳ אסור שהוא דבר ו

:י״ד) י״ג (דף
ויתרות

משנה לחם
עמו נמוקו יוסי דר׳ לן וקיימא אמרו אביו משם יוסי ר׳ גר ישמעאל דר׳ מפני מעם

כוותיה: פסקו ולכך
. אלו תעניות בשלש ד כו׳  והסדר התוספת בהם שאיו ר״ל התפלה ודין ה״ה כתב ו

 פ״ב בריש שם דאמרו היא הברייתא .פ״ב שם ברייתא באחרונות הנזכר־
 בכל שמספללין כדרך ומספצלין לבה״כ נכנסים ושניות ראשונות תעניות ג׳ ט״ו:) (דף

 למעומי דאי הסדר על מוסיפין שאין היינו וכו׳ שמתפללין כדרך ומפרש ,ע״כ כולה השנה
 דאס זה על וקשה .לבה״כ ונכנסין אמרו כבר הרי עיר של לרחובה התיבה מוציאין דאין
 מהך קשה באמצעיהא כ״ד דאומרים ליה דאית דפ״ב קמא ללישנא כן הברייתא פשט

 מהך סייעתא מייתי לא אמאי גאמצעיחא כ״ד מצלינן דלא ליה דאית דההם ולל״ג ברייתא
 מוציאין שאין אלא הברייתא אתא דלא ותירצו בפ״ג זו קושיא התוס׳ הקשו וכבר ברייתא
 דה״ה וי״ל .קשה כן הברייתא פשט דאין דסובר ז״ל לה״ה אגל עיר של לרחובה התיבה

ב הלכתא לן דאית אחר אלא הברייתא כן פי׳ לא ז״ל  מצלינן דלא ליה דאית דפ״ב ^״
 הברייתא אין ומ״מ בכה״ג הברייתא מפרש והשתא כל״ב לפסוק ראוי דכן באמצעיות

 דרבינו משום הוא גמור דהכרח ק״ק ומ״מ ז״ל התוס׳ כתירון לדמות דיש כך כל הכרח
 יפה מבואר אינו שהזכיר דמה להזכיר לה״ה לו והיה שני דבפרק בתרא כלישנ(^ פסק ז״ל

:קמא דפרקא הסוגיא לנו נודעה לא אם
 דהברייחוס מפרש ז״ל רבינו .וכו׳ עוברות בלבד השבע ובאלו וכו׳ נענו ולא אלו עברו ה

 והברייתא ראשונות לשש ראשונות בגמרא וקרי ז״ל ה״ה כדכחב פליגי
 הם והאחרונות שש דהראשונוח משום הוא באחרונות ולא בראשונות מתענות דאמרה

 דגוזרים הפסק יש ראשונות השש א״נ יכולות אין שבע שש להתענות שיכולות ואע׳׳פ ז׳
 איפסיקא דכבר והחמישי הבא השני וצוזרין החמישי מפסיקים ואח״כ ושני וחמישי שני

 לא שניות התעניות דאפילו קמא בפרקא ז״ל רבינו כדכחב לעיל יוסי כרבי הלכתא
 הפסק בלי וב׳ וה׳ וב׳ וה׳ ושני וחמישי שני הם הז׳ אבל בשני אלא במחלה יגזרו

ב :לעמוד בהן כח אין האי ובטלי ת בז׳ מתענות שאין ג״כ מפורש ובירושלמי ה״ה כ
 בראשונות שמתענות אמרו ובירושלמי וז״ל תקע״ה בסימן כתב ז״ל דהרב״י קשה אמרונות

 וכיון ע"כ כוותיה לן קיימא ולא דידן גמרא על חולק ולד״ה באחרונות ולא ובאמצעיות
^ וי״ל .מהירושלמי מביא ראיה מה כוותיה לן קיימא דלא מ סייעהא קצת הוי מקום ד

לדידהו
טיי־מוניזת הגהות

ופסקי אכלי דקאמר והא היה בבקר המעשה שזה ראיה נראה'לו דאין מערכין ככל בסרק ולשהות ולאכול לחזור שיכול פסקו התוס׳ אכל גאון בדברי ודלא אלפס ר״י וכ״ם [א]
היה א״כ עוד היום לאכול שלא נתכוונתי פסקית וקא״ל היה בערב ת״ל דאם שבעתי פירוש הגאון שפסק באלפסי כתב וכן פר״ח ובן השמש. שיבא עד ביום שהות שיש זמן בל

ז כדפי׳ ראיה דאינו ראבי״ה וכ״ב ע״כ ואבל חזר ואיר ולאכול לחזור שלא בדבר איסור תופס צומא כערב לנציבין אזל בתירא בן יהודה ר׳ רבתי איכה באגדת דאיתא מהא וראייתו
כמגיד כדאיתא באמצעיות אלא מתענות שאין ומניקות כעובדות ופסק תקע״ה סימן °[טור ההוא לימרון דלא עילואי אשגה א׳ל ופסקית אכלית א״ל לזמוניה כנישתא דיש אתא רבה
: ע״כ ,בירושלמי איתא וכן [נ] :כעמוד] דלא משנה כתב מהר״ם אמנם .וכו' פתית חד עיגול מכל ואכל עימיה אזל עילויה אשגה לא דבי

 כתב סקס״ד בסי׳ והרג״י וכו׳ יחיד בין צבור בין בלילה בה שאוכלים תענית וכל שכתב
כדכחיבנא: היא דברייסא צורך ואין ז״ל רבינו בשם זה דץ

ל ג כ  שהוא כל הניא ל׳) (דף לתעניות בפ״ד .וכו׳ מבע״י בה שאוכלים תענית ו
 ישמעאל ר׳ וכו׳ לרחון יין-ואסור ולשתות בשר לאכול אסור באב מ׳ מחמת

 ז״ל הרמב״ן שמפרש מה וכפי .וכו׳ לאכול שמותר שעה כל אביו משום אומר בר״י
 בט׳ בה שמפסיק סעודה דאכל להו אית לרבנן בפסקיו ז״ל הרא״ש כדכתב זו ברייתא

 גר״י ישמעאל ור׳ בה״ש עד ולשהות לאכול מוהר אבל ואילך משם לרחון אסור באב
 דבט׳ לן נפקא בפסקיו שם דהביא ז״ל הראב״ד פי׳ וכפי מותר נמי דלרמון ליה איח
 על תמס ז״ל והרמב״ן ר״י בר לר״י בין לת״ק בין לאכול יכול אינו שהפסיק אחר באב

 ראינו שלא כן לתמוה דיש ודאי ז״ל רבינו על וגם בהלכותיו הביאה לא איך ז״ל הרי״ף
 והשתא התעניות לכל הוה הכא דכייל כללא p אלא תעניות לשאר ט״ב בין שחילק

 סעודה משאכל אלא בט״ב ליסיה זה דין ז״ל הראב״ד כסי׳ ברייתא ההיא מפ׳ אי קשה
 שחילק ט״ב בדיני ראינו ולא דמותר כללא הכא כייל ואיהו לאכול אסור בה שהפסיק

 לאכול דמוהר התעניות שאר לכל שוה דמ״ב ליה דאית משסע לאכול אסור שיהא שם
 בדיני להזכיר לו היה הרמב״ןז״לס״מ כפי׳ מש׳ ואי בפירוש קבלו אא"כ שהפסיק אחר

 דברי על בפסקיו שכתב ז״ל להרא״ש וראיתי כת״ק. שהפסיק אחר לרחון דאסור באב ט׳
 אסור ויהא ולשתות לאכול מותר שיהא הוא תימה ודבר דבר עמא כן ולא ז״ל הרמב״ן

 הכי סבר ת״ק ע״כ הא ז״ל להרמב״ן שמקשה מה עליה למידק ואיכא ולסוך. לרחוץ
 דאסור נפקא ז״ל דלהראב״ד ז״ל הרמב״ן כפירוש אלא הברייתא הוא שיפרש א״א דע״כ
 ז״ל fהרמב פירוש ליה דאית ודאי כן אם בהפך סבר ז״ל ואיהו הפסקה אחר לאכול

 דר׳ משום הוא ז״ל הרמב״ן כן שפסק ומה הכי ליה אית ע״כ ת״ק שכן וכיון בברייתא
 דדגרי כיון עליו המה מה וא״כ ז״ל הוא כדכחב הוא יחידאה יוסי ר׳ בר ישמעאל

 אלא לפסוק לו היה לא מ״מ הם ה״ק דדברי דאע״ג עליו דהשיג ואפשר ,הוי הכי ח׳׳ק
 מותר שיהא אפשר דאיך הימה דברי הם ת״ק דדברי מעמיה דמסתבר ישמעאל כר'

 דסשום ז״ל ולרבינו ז״ל להרי״ף תירוץ לנו יצא זה ועם לרחוץ ואסור ולשחות לאכול
 שהפסיק אחר דבכולהו תעניות לשאר באב תשעה בין חילוק אין .ולפ״ז .יוסי כר׳ פשקו הכי

לתה יש ועוד .באב בתשעה כלל לבאר הוצרכו לא ולכך ולסוך ולרחוץ לאכול מותר



355 קעח משנה כסף ג פרס תעניות הלכות זמנים. משנה מגיד

 את ו&ותחין ערב לעת
 ובקצת האמיתית הנושמא היא כך .החמיות

:במעות כתובה ספרים
ת אבל לה הדומה וכל בא״י כד״א י מו  מ^

 י״ז קודם שלהם גשמים שעונת
ם. ז׳ כסו אח״כ ושוהין וכו' גמרחשון מי י

מעמו

כו׳. שבהן אלו ויתרות ז  ובגמ׳ השבת כבוד מפני מותרין ובה׳ משכה עם ממין בשני המנויות את ונועלין מהריעין שבאלו הראשונות על יתרות אלו י״ב:)מה במשנה(דף שם בלבדו
ם לו יש השבת. כבוד פוחמיןמפני ובממישי ערב לעת מסין בשני תנא י״ד:) (דף פהמי ,מושש ואינו כדרכו פותח לפניה אצמבא לו יש ואם אמד ונועל אמד פותמ ב׳

 י״ח ברכות כ׳׳ד לפניהם ואומר וכו׳ בספלה עמדו וכו׳ כבושין דברי לפניהם אומר שבהם והזקן וכו׳ עיר של ברמובה הסיבה אס מוציאין אמרונות בשבע מ״ס (דף. שני ופרה
 ולא אותן מוסיפין התפלות שבכל משמע סתם שהזכירו כיון בגמרא נתבאר שלא אע״פ אותן מוסיפין היו ומנמה שבשמרית רבינו וכתב ברכות. שש עוד ומוסיף ויום יום שבכל

 וכ״כ לפרש להם היה שאל״כ בלבד גשמריס
:ז״ל הרמב״ן

רו ח ב  מפנה י״ב:) פ״ק(דף .וכו׳ ולא אלו ע
 ממעמיןבמשא נענו ולא אלו עברו

 ובשאלת ובנשואין ובאירוסין ובנסיעה ומסן.ובבנין
מ׳  נסיעה נסיעה שמחה של בנין בנין הנא (
 בית הבונה זה שממה של בנין איזהו שממה של

 זה שממה של נסיעה היא זו אי לבנו מהנות
 ירושלמי ובהלכות . מלכים של אבורנקי הנוטע

 היה אם אבל שממה של בבנין דהימא הדא
 למד ומכאן .ע״כ וטנהו סותרו גוהה כותלו
 אבורנק* דוקא ולאו ממש מתנות דלאו רבינו
 ונסיעות וכיור ציור דהיינו בהן כיוצא אלא ממש

:ולהתענג להרימ העשויות
ן טי ע מ מ  אא״כ רבינו כסב .וכו׳ באירוסין ו

 דבר .ורביה פריה מצות קייס לא
 ובגמרא .גמורה מצוה מבסל שאינו הוא גרור
 רעבון בשני מסתו שישמש לאדם אסור י״א) (דף
 ;רעבון בשני מסתן משמשין בנים משוכי הנח

ן טי ע מ מ  במשנה .וכו׳ אדם בין שלום בשאלת ו
 שלום בשאלת י״ד:) ודף י״ב. (דף שם

ח אדם שבין מני  למקום הנזופים אדם כבני ל
 שאלת ביניהם אין מברים ת״ר ובגמ׳ .וכו׳

 רפה בשפה לו ממזירין ששאל הארן ועם שלום
: ראש ובכובד

ט׳ מוזרין חכמים תלמידי ט  במשנה(דף .ו
 ומתענים מוזרין היחידים י״ב;)

 .תקופה של ניסן ניסן ומפרש ניסן שיצא עד
 פ״ק מפורש הצבור על לא אבל רבינו וכתב

ולא סעניתא י״ג גזר נשיאה ר״י י״ד) (דף
 :שיענו עד והולכין מתענין פורעניות מיני לשאר אבל גשמים אלא ל״ש אר״י מדאי יותר הצבור על מטריחין אין אמרו הרי אמי ר׳ א״ל טפי למגזר סבר איעני

ן י ענ ת מ ש כ . היחידים ו כו׳ א ופורים: וממכה בר״ח ומפסיקין אלו בכל מותרין יחידים צבור של שהוא תענית שכל י׳) (דף שם ברור זה ו צ . של ניסן י ו׳ כ (דף במשנה ו
:קללה סימן הגשמים גשמים ירדו ולא ניסן יצא י״ב:)

. לו מודה איני ההקדמה על א״א ובהשגות י״ד:). (דף שלנו הגמ׳ מן נראה וגם בירושלמי ומבואר גרור זה .וכו׳ בא״י בד״א יי ט׳ שוין הזמנים שאין שכיון רבינו ודעת ו
לאמר: לי מה להקדים מהלי

ל כ
משנה _להם

ן . ז״ל לרבינו' אבל פליגי דבראשונות אע״ג באחרונות ולא באמצעיות דמתענות לדידהו טי ע מ ט דממעמין■ דהך ממטסין) בד״ה .ה׳ דמגילה(דף בפ״ק כתבו התום׳ .באירוסין ו

ם ז פ״ג מתריעין בלבד שבהן אלו. ויתרות ז האחרונות: לי ע ו נ  מסין ובשני החמיות אס ו
r.h ״די ״״ ומורידין .העיר ברחוב ומתפללין

 שחרית בתפלת ברבות שש ומוסיפין .מדרכם שישובו
 ונועליןאת .ברכות כ״ד מתפללין ונמצאו מנחה ובתפלת

 .החנויות ופותחיןאת ערב לעת מטין ובשני החנויות.
 ואם .השבת כבוד מפני היום כל פותחין בחמישי אבל

 יש ואם .אחד ונועל אחד פותח פתחים שני לחנות יש
ענו. אלו עברו ח חושש: ואינו בחמישי כדרכו פותח אצטבה לחנות  ממעטין ולא'נ
 ומיני הדם מיני כגון שמחה של ובנטיעה .וכיור ציור כגון שמחה של ובבנין ומתן במשא
 מי וכל .ורביה פריה מצות קיים לא כן אם אלא ונישואין באירוםין וממעטין .אהלים
 שלום בשאלת וממעטין .רעבון בשני מטתו לשמש לו ״אסור ורביה פריה מצות שקיים

 ועם .למקום וכמנודין כנזופין אלא שלום ישאלו לא חכמים י=ותלמידי לחבירו. אדם בין
 חוזרין חכמים תלמידי ט :ראש וכובד רפה בשפה לו מחזירין שלום להם שנתן הארץ
 גוזרין שאין הצבור. לא אבל תקופה של ניסן שיצא עד ושני וחמישי שני ומתענים לבדם

 היחידים וכשמתענין אלו. תעניות עשרה משלש יתר ירדו שלא גשמים בשביל הצבור על
 ותשמיש ובסיכה וברחיצה מלאכה בעשיית ומותרין בלילה לאכול מותרין ניסן שיצא עד

 של ניסן יצא ופורים. חדשים לראשי ומפסיקין התעניות. כל כשאר הסנדל ונעילת המטה
 אלא הזה בזמן הגשמים שאין .מתענים אין שור מזל לתחלת השמש כשהניע והוא תקופה

הראב״ד השגת :השנה מתחלת עיקר כל ירדו ולא הואיל קללה סימן
 <ו מודה איני ההקדמה על א׳יא .וכו׳ כא״י ^כד׳׳א . לה הדומה וכל ישראל בארץ אמורים דברים *במה י

במרחשון י״ז קודם שלהן הגשמים שעונת מקומות אבל
או :הקעה סי' סור ג :תקעד פי׳ מיי א

 הפסד להם אץ ויורעיס שמקדימים מקומוה שיש שאע׳פ
:עכ׳ל ,במשנה הנזכר הזמן מד הגשמים באיחוי

 פליגי גסי ובראשונות מתענות דאין התם קאמר דמסענות גמרא דקאמרה באחרונות
 :בידך מציממא נקוט כדקאמר מתענות דאין סוברת דידן והגמרא דמתענות קאמר דהתם

t ם א ט׳ אצסבא למנוח יש ו ף .ו ד ) מ׳  ובחמישי הערב עד בשני ממין תניא י״ד:) מ
א׳ ונועל א׳ פותח פסחים שני לי היו שבת כבוד מפני כולו היום כל פותחין

 ז״ל דרנינו ונראה .ע״כ מושש ואינו כדרכו ונועל פותח פתחו כנגד אצטבא לו היה
 אם מ״מ השבת כבוד מפני כולו היום כל דפותחין בחמישי שאמרו אע״פ .כך מפרש

 דיש דאע״ש עוד ואמר ודיו. אמד ולפסוח אחד לנעול יכול הרי פתחים שני לחנות היה
 צריך ואין פסחים השני כלומר כדרכו ונועל פותח אצטבא לה יש אס פתחים ב׳ לחנות
ז״ל ב״י הרב מדברי נראה וכן בשני ולא הוי בחמישי סיפא וכולה א' ולנעול א׳ לפתוח

: חקמ״ה בסימן
 כי ברייתא מ״ג) החולן(דף פ׳ תניא באב בתשעה .וכו' ומתן במשא ממעטין ח

 מר״ח פירוש הזה לזמן קודם ,חקנ״א בסימן ז״ל הסור הביאה גוונא האי
 כונסין לא) ומארסין(אבל ולנטוע מלבנות וליסן מלישא בעסקים ממעטים העם התענית עד
 בשמחה ממעטין אב משנכנס אלא כתב לא באב תשעה בדיני ז״ל דרבינו וקשה .וכו׳
 ברייתא כאן דאוסר ומתן דמשא מפרש ז״ל דרבינו י״ל ושמא .אלו מדינים כלל הזכיר ולא

 בפרק ז״ל התוס׳ שם דדחו כסברא שמחה של ונטיעה דבנין דומיא שמחה של הוי זו
 דהס כיון אלו כל להזכיר הוצרך לא בשמחה ממעטים שכתב כיון שכן וכיון .המולן
 כל הוי ומתן משא הך אי אבל בשמחה ממעטים מ״ש בכלל דנכנס ודאי שמחה ענייני

 ממעטין אב משנכנס באב ט׳ בדיני להזכיר לרבינו לו היה שממה של אינו אפילו ומתן משא
 :בשמחה ממעסין בכלל נכנס זה דאין שמחה של אינו אפילו ומתן במשא

ה ע טי ג ב ט׳ שמחה של ו  כותלו היה אם אבל דקאמר הירושלמי הביא ז״ל ה״ה . ו
 ול״ד ממש מתנות דלאו רבינו למד דמשם עליו וכתב ובונהו סותרו גוהה

וסעמא ירושלמי. מהך כן דמשמע דסעניוס פ״ק בסוף ז״ל הר״ן וכ״כ ממש אבורנקי

 ע״כ בו שמארסין באב מתשעה וממירי כלל יארסו דלא הוי באירוסין
 ובתשעה;באב אסור לאו דאי משמע פ״ו קיים לא אא״כ שכתב ז״ל רבינו דברי וכ״נ
 וכ״כ תקנ״א בסימן ז״ל הטור וכ״כ שמארסין שהבאתי דהחולן ברייתא גההיא תניא
 וא״כ וכו׳ באב בט׳ אפילו חול יום בכל לארס מותר אישות מהל' עשירי בפ' ז״ל רבינו
 יהו לא עיקר נראין ז״ל הרמב״ן דברי זה פרק בראש לעיל שכתב ז״ל ה״ה על ק״ק
 ראוי דאין־ משמע . ע״נ תוספת לו שאין חמישי בפרק שיתבאר באב מט' ממורים אלו

נתבטל כן ואס .כדכסיבנא יותר דחמורין נראה וכאן באב מתשעה יותר ממורים להיות
וצ״ע: דידיה ק״ו

אמרו י״ב:) (דף דתעניות פ״ק בסוף .וכו׳ מתענין אין וכו׳ תקופה של ניסן יצא ט
ובלבד זה על אמרו ובירושלמי . קללה סימן (הגשמים) גשמים וירדו ניסן יצא

שאין ובאמת .נישן תקופת יצא חקע״ה בסי' כסב ז״ל והטור .ע"כ תקופה של ניסן
הדברים תקופה של ניסן מאי ליה מבעי ניסן של תקופה דא״כ כפירושו מורה הלשון

■ , V, I ־ ״ ז״ל רבינו כפי׳ ודאי נראה לכך .הפוכים
;מלוה) השתי אלו למתוק שצריך ■■(נ׳ל

 מהל׳ פ״ט ז״ל רבינו כתב ניסן של דהחקופה פור מזל בתחלת השמש שנכנס עד יום ל׳
 שור מזל ובהליכת סלה מזל בראש השמש שנכנס והחלק השעה היא החדש קדוש

 דמניק כלומר תקופה של ניסן הנקרא וזה שור למזל נכנם ואז מעט יותר יום ל׳ עוברין
 התקופה מיום שבט דמנינן דסקופה שבס דר״ה בפ״ק למ״ש דומה התקופה מיום גיסן

 תקופה אחר הימים אלו דכשיעברו הפירוש עיקר והוא בזה כיוצא נמי הכא טבח של
ל ■־ עוד יתפללו לא ניסן של ב  גשיאה ר״י פ״ק מפורש ז״ל ה״ה כתב .הצבור לא א

 המטר בתענית י״ד) (דף נשיאה יהודה דר׳ דהא דסובר נראה .וכו׳ תעניתא כשגזר
 דאין זה על ז״ל הר״ן המה וכבר בהלכות ז״ל הרי״ף מדברי לקוחים ודבריו איירי
א״ר הכי אלא דעבד הוא לגרמיה דעבד אמי רבי שם דאמרו הגמ׳ מדברי כן נראה

היו דהתעניות דהני זה ולתרן י״ל ואולי y וכו׳ שנו לא יוחנן א״ר אבא בר חייא של הוי דלא כיון גוהה כותלו אין אפילו גוהה כותלו בירושלמי קאמר אמאי דאל״כ
 גוהה דכוהלו הך ז״ל אביו והרא״ש הטור לה מוקי טעמא הך דמשום מוהר חתנות

 דכל לומר גוהה כותלו נקט דלהכי סבר ז״ל רבינו אבלי .חהנות בבית אפילו דאיירי,
 בעלמא להרוחה זאת ועושה בו לדור דירה לו שיש כיון גוהה דכותלו דומיא הוי דלא׳
 מקום לו אין אם או ביתו כותל נפל אם כגון לו מוכרח שהוא דבר אלא עושה אינו

 ב״י להרב שראיתי מפני כן לכתוב .,והוצרכתי לא להרוחה דעביד מילהא אבל יעשה לדור
 דידןובסי׳ מהגמ׳ ולא מהירושלמי לא כן למד היאך יודע י ואיני ז״ל ה״ה על שכתב ז״ל

 הקע״ה ובסימן . עליהם המה ולא ז״ל ה״ה כדברי שהם ז״ל הר״ן דברי הביא הקנ״א
:בעיני פשוט הוא שביארתי מה ועם הדש דבר לו ונדמה המה

 מפני הלה ולא מטריחין שאין מפני הטעם אמי ך׳ שסלה ממה אבל הגשמים בשביל
 עליו• תפס זה ועל כן פורעניות בשאר דאפילו ליה דאית משמע רביעה של זמן שיצא
 נתן ולכך פורעניות בשאר להתענות רצה שלא דרש לעצמו אלא כן דאינו אבא רבי

 נסתלקה זה ועם פורעניות בשאר לא אבל בגשמים אלא דאינו כן אינו אבל זה טעם
:ז״ל ה״ה הלך הדרך זה ועל ז״ל הר״ן תמיהת

כו': בא״י בד״א יי  בזמן יהודה ור׳ יוסי ור׳ ר"מ איפליגו ו׳) (דף דתעניות בפ״ק ו
 אפילה בו בשבעה בינונית במרחשון בג׳ ראשונה ליה אית ׳מ ר רביעיות ג׳

בשבעה אומר יוסי ר׳ ועשרים ובשלשה עשר ובשבעה בשבעה אומר יהודה ר׳ בו בי״ז
עשר .



משני, מניד ף ג פיס תעניות הלכות .זמנים םש» כסף856

 מסעגין היחידים גשמים ירדו ולא במרהשון כשהגיע שהרי בא״י שוהין שפו מעמו
׳1 וה׳ ב'  נ״ד גשמים ירדו ולא כסליו ר״ח הגיע ואם להשון בכ״ה נגמרים נמצאו נ

ו' כסלו ר״ח ויום מהשון שנשארו ימים ה׳ הרי חעניוס ג׳ גוזרים רי. ונשביעי ימים ה
׳ יום הוא אם לההענוא מחהילים כסלו ר״ח ממרח שהוא ימחינו שני יום יהיה לא ואם נ

 ונמצאו ראשון הנא ב׳ יום "עד מלהתענות
 כתב כך שמפני ואפשר .ימים מז' יותר שוהים
 יוסר שוהים שלפעמים מפני ימים ז׳ כמו שוהין

 שוהים אלא לכתוב ה״ל שלא קשה אבל משבעה
 חשון חדש מסוף ימים ה׳ שהרי ימים ו׳ כמו
שרבינו ואפשר .ז׳ ולא ימים ו׳ כסלו ר״ח ויום
הסופר ופעה ו׳ כחוב והיה ימים ו׳ כמו כתב
 ספני כי לומר נכון ויותר . לז׳ ו' גין

 ימים ששה הם אחד יום אלא אינו כסלו שכשר״ח
 כתב לפיכך ימים ז׳ הם ימים ב׳ כסלו וכשר״ח

 יפה לו נתבארו שלא כתב והר״ן .ימים ז׳ כסו
:רבינו דברי

ונותנין

 יחידים גשמים ירדו ולא זמנם כשיגיע זה זמן אחר או
שני. וחמישי שני מתענים  חדשים בראשי ומפסיקין ו

 .ימים שבעה כמו כן אחרי ושוהין .ובפורים ובחנוכה
 שלש הצבור על גוזרין דין בית גשמים ירדו לא אם

א שאמרנו: הםדר על תעניות עשרה  תעניות כל י
 בלילה בהם אוכלים לארץ בחוצה הצבור שגוזרין
 תענית הצבור על גוזרין שאין .התעניות שאר כדין ודיניהם

 ובאותן המטר. ובגלל בלבד בא״י אלא כפור צום כגון
: אחרונות ושבע אמצעיות שלש שהן תעניות עשר

I
א ל י  בבבל 5ס״ אץ שמואל אמר י״ג:) פ״ק(דף .וכו׳ בח״ל הצבור שגוזרין תענית כ

 גזרת וגזרחן בח״ל נשיא שאין מפני שהפעם ז״ל הרמב״ן וכתב .בלבד באב פ' אלא
 כיחידים הן הרי אלא לח״צ תעניותיהן להשוות בידם יכולת ואין כיחידים כן והרי הדיומות

הזה הפעם ומתוך בלבד ביום ושתיה באכילה אלא א«רין ואינן מבע״י בהן מפסיקין ואינן
 בערבי קבלה צריך ויחיד יחיד כל שבח״ל כסב

 שכתב רבינו מדברי כן נראה ואין אלו תעניות
 המסר ובגלל בלבד בא״י רבינו וכתב . פ״א

 להם אין בא״י אפילו הצרות שבשאר לומר
 שהזכירו ראינו שלא לדבריו והפעם זה חומר

 הן הסתם מן ולפיכך אלו חומרות בגמרא בהן
 ז״ל הרמב״ן אבל ז״ל רש״י מדברי וכ"נ מותרין

 חומרות בהן יש צרות שבשאר ואומר בזה חלוק
:רבינו כדברי ומנהגנו .אלו

ד ״ ל א פ כ  תעניות משבעה ויום יום ב
 סדר פ׳ ראש .וכו׳ אלו

 ובברייתא ומ״ז) ע״ו (תענית וכו' כיצד תעניות
 בפשיעות רבינו שהזכיר הסדר מבואר ובגמ׳

:רבינו ללשון קרוב
ושליח רביעי פרק

ה. עלםדר מתפללין מטר של האחרונות תעניות משבע ויום יום **בכל א וכל עיר של לרחובה התיבה את מוציאין ז
העם :הקעפ סי׳ פור א

משנה לחם
 עד ממענין היחידים אין אוסר יוסי ר׳ היה וכן כסליו ובר״ח ושלשה ובעשרים פשר

 להאי לה מתני אמימר יוסי כר׳ הלכה חסדא רב אמר שם ואמרו כסליו ר״ח שיגיע
 בו בשבעה אומר ר״ג הגשמים אח שואלים במרחשון בשלשה לישנא בהא חסדא דרב
 כמאן וכו׳ גשמים אומר רשב״ג דתניא הא אזלא כמאן כר״ג הלכה חסדא רב אמר
 לשאול ראשונה רביעה בשלמא שם אמרו עוד .יוסי כר׳ הלכה הסדא רב אמר יוסי כר׳

 גשמים משירבו הגשמים עד הנודר דתנן לנדרים זירא א״ר למאי שניה להתענות שלישית
 דשואלים כר״ג ר״ח דפסק דכיון בחרא בלישנא קשה ובאמת וכו׳. שניה רביעה שחרד פד
 בי״ז אלא שואלים אין יוסי כר׳ הלכה דאי יוסי כר׳ אח״כ פסק איך א״כ בו עז׳

 נראה ואמר שם הגירסא ז״ל רש״י שנה ולכך לשאול ראשונה רביעה שם אמרו דהכי
 כמאן אתי והשתא בז׳ ראשונה ליה דאית יהודה כר׳ הלכה חסדא רב אמר דגרסינן

 דלמאי כר״מ הלכה לגרוס לו אפשר ז״ל רש״י היה ולא בז׳ דהוי כר״ג הלכה דפסק
 פסק ואיהו לשאול ראשונה שם כדאמר לשאול לא אם ראשונה ברביעה כר״מ הלכה פסק
 היחידים ולפ״ז יהודה כר׳ הלכה דגרסינן לומר ז״ל רש״י הוכרח לכך בשבעה דהוי כר״ג

 שלישית שם אמרו דהא יהודה לר׳ שלישית רביעה זמן דהוי בו מכ״ג להתענות מסחילין
 להתענות מתחילין במרחשון י״ז דמשהגיע דפסק ז״ל ורבינו .יחידים והיינו להתענות

 דשואלין דפסק ואע״ג ז״ל רש״י שם כדכתב כוותיה דאתי מתניתין וכסתם כר״מ הוי
 עולי ליכא דהשתא ואע״ג במתני׳ סעמא ר״ג כדיהיב רגלים עולי משום הוי בכ״ג בז׳

 זה ולפי .שם יעויין זה ויישב דתעניות בפ״ק ז״ל הר״ן בעיני זה הוקשה כבר רגלים
 היינו י״ז אחר או י״ז קודם גשמים שעונת מקומות כאן ז״ל רבינו שאמר דמה צ״ל

 רביעיות. ג׳ ומשערינן היחידים להתענות מהחילין דאז האפילה שהיא שלישית ברביעה
 הכי אמרינן ה״נ התקופה אחר יום ס׳ גבי דתעניות בפ״ק ז״ל הר״ן כדכתב באומד
 קודם השלישית שהיא אפילה רביעה והוי הדעת באומד רביעיות הג׳ דמשעריס דאחר

 שלישית אמרו הרי הכי לאו דאי היחידים להתענות מתחילין אז י״ז אחר או י״ז
 ובכן ז״ל. הרב״י הפעם נתן כבר ימים ה׳ כמו כן אחרי ושוהין וס״ש להתענות

 אמר שהבאתי בגס' קמא דבלישנא כר״מ פסק דאיך חדא מובא וקשיא .הדברים גראין
 כיון שכן וכיון יהודה כר׳ הלכה גרסינן ע׳'כ בחרא ובלישנא יוסי כר' הלכה חסדא רב
 אע״ג כר״מ למפסק ליה הוה לא יהודה כר׳ או יוסי כר׳ הלכה אמר חסדא דר׳

 קשיא ותו ערוכה. גמרא על לחלוק ז״ל לרבינו כח לו יש דאיך כותיה מתניחין דסחם
 מרחשון מכ״ג הוי שניה דברביעה יוסי כר׳ פסק הגשמים מן הנודר נדרים דגבי מובא
 וכעשן לשנים כחומן ודבריו יוסי כר׳ הלכה דאמר קמא כלישנא והיינו וכו׳ ואילך

 בהדיא בגמרא ההם כדקאמר כסליו אלאימר״ח מחחילין היחידים היו לא דא״כ לפינים
 בפי׳ ז״ל הר״ן לשון והולך כדכתיבנא כר״מ נראה דעתו באמת כי בהפך כאן פסק והוא

 מתניתין דהך וסתמא וכו' במרמשון י״ז דהגיע מתני' על שם כתב לדברי מסכים ההלכות
, אכל וכו׳ בז׳ *ראשונה רביעה של דזמנה כר״מ ׳ ״ , ן . .

• ” יי” י מתענים היחידים אין ולר״י וכו׳ עליה פליג ר״י
 שמעחא להא מתני אמימר כר״י הלכה חסדא א״ר בגס׳ לעיל ואמרינן כסליו ר״ח עד

 ולפ״ז .כר״ג הלכה ואר״ח בו בז׳ אומר ר״ג הגשמים את שואלין בחשון דבג׳ אהא דר״ח
 דאמימר אמרינן הכי דבתר אע״ג כר״י הלכה ר״ח מדאמר משנה כסתם קי״ל אי צ״ע

 מילתיה הוי בחרא ולישנא דגמרא לישנא הוי קמא דלישנא כיון אפ״ה וכו׳ לה מתני
 אבל כתב דבריו ובסוף וכו׳ הרב כתב זה שבענין סמכינן קמא דאלישנא משמע זאמימר

 אבל כר״מ דמחני׳ זה בלשונו מבואר הרי מתני׳ סחס על סמכו ז״ל והרמב״ם ז״ל אלפסי הרב
 מתהילין היחידים ולר״י בשלישית להתענות היחידים מהחילין ובכ״ג בז׳ שואלין יהודה לר׳

 נדרים בהל׳ איך כר״מ פסק דכאן כיון א״כ כמתני׳ במרחשון בי״ז ולר״מ כשליו מר״ח
 אסור ה״ז הגשמים עד אמר ואם וכו׳ הגשם עד בדבר עצמו האוסר ז״ל רבינו כתב פ״י
 לה הסמוכים ובמקומות בא״י שהיא שניה רביעה מזמן שירדו והוא גשמים שירדו עד

 במרחשון דבג׳ שם מבואר הרי וכו׳ הגשמים שיפסקו עד אמרי ואס ואילך במרחשון מכ״ג
 הלכות בפיא״ח דכאן ז״ל הפור על לתמוה יש גם ,כר״מ פסק וכאן כר״י שניה ניביעה
מןר״כ ובפיו״ד כר״מכדכתיבנא דהיינו מתניתין כסתם פסק ■תעניות  יהודה כר׳ פסק סי

 רמ״ד בשי׳ בפח״מ וכן וכו׳ במרחשון י״ז בא״י שהיא שניה רביעה שאירד עד שם דכ"כ
 זמן שהוא בסרחשון י״ז עד השדות פני שעל בשבילים הולכים כתב מההפקר זכיה בהל׳

מה אבל .תעניות בהלכות למ״ש הותר והוא יהודה כר׳ דפסק הרי ע״כ שניה רביעה

 זו אין יוסי דר׳ לגבי כר״י פסקו דלמה ז״ל הרא״ש ועל ר״כ סי׳ ז״ל הרנ״י עליו שהקשה
 א״ר בתרא כלישנא דגריס למעלה שכתב ז״ל רש״י כגי׳ גורס דהוא לחרן דיש קושיא
 ועוד .היא קושיא ודאי אני שהקשיתי מה אבל .בתרא כלישנא ופסק כר״י הלכה חסדא
 לא עניים מתנות ובהל׳ נדרים בהל׳ כר״י פסק ושם כר׳׳מ כאן דפסק ז״ל רבינו על תימה
 בא״י זיתים של בשכחה אדם כל מותרים מאימתי בפ״א כתב דשם כזה ולא כזה לא פסק
 הוי כר״י פסק ואי .ע״כ אפילה בשנה שניה רביעה זמן שהיא כסליו מר״ח בה מוחך ה״ז
 בעל הרב שם זה על עמד וכבר נדרים בהלכות וכדכתב בחשון בכ״ג שניה רביעה זמן

 דמפרש משמע כן אינו השנים דבשאר דמשמע אפילה בשנה ז״ל רבינו דמדכסב וחירן כ״מ
 היא בינונית ובשנה בי״ז בכירה בשנה שניה רביעה וה״ק קאי שניה ארביעה יוסי דר׳

 אתו ר״מ בדברי כתוב דידן דבנוסחאות ואע׳׳ג וכו׳ כסליו בר״ח אפילה ובשנה בכ״ג
 מתפרש וכו' והבינונית הבכירה לשון הפי׳ זה ולפי .וכו׳ כ״ג הבכירה ראשונה רביעה היא
 וכן יהודה ר׳ קאי דא ועל אפילה ושנה בינונית ושנה בכירה שנה קאמר השנים דעל
 ס״ב:) יין(דף קונם דבפ׳ ראשונה גרסינן דלא ואפשר .פליגי דבראשונה משמע וא״ה ר״י

 ואפשר ,ראשונה הזכירו ולא רביעה היא איזו אלא שם אמרו לא זו ברייתא כשהביאו
 המשנה בפי׳ ז״ל רבינו ממ״ש מוכיח זה פי׳ ובאמת ,השניה מפרשה ז״ל דרבינו
 אפל ז״ל. הרב״י שכתב האלו כדברים בהדיא כתב דשם משביעית ובפ״פ מפיאה דפ״ח
 אומר רשב״ג דחניא הא אזלא כמאן שם דאמרו הסוגיא כל יישב דאיך לענ״ד קשה

 בשלישית ושניה ראשונה רביעה בהם סונה אחה זה אחר זה ימים ז׳ שירדו גשמים
סי. כר׳ כמאן  שנייה להתענות שלישית לשאול ראשונה רביעה בשלמא שם אמרו עוד יו
 הרביעיות בזמן וכו׳.איירי בי״ז דקאמר מאי יוסי דר׳ לומר מוכרח דמכלהני וכו׳ למאי

 ולא כר׳ כמאן מ״ש יתיישב לא זה דלפי חלוקות ובשניה לבד שניה ביי-יעה ולא שלשתן
 דעת לסוף ירדתי ולא בעיני קשים נראים הדברים כן על .וכו׳ בשלמא שקשה מה

^  להתענות שלישית בגס׳ דאמרו דאע׳ייג ז״ל הפור על שהקשיתי מה לתרן ומ״מ רבינ
 בי״ז התעניות מתחילין מ״מ בכ״ג דשלישית יהודה כר׳ דקי״ל דאע״ג מוכרח זה אין

 שלישית בגמ' כן אמרו ולא צערא איכא הראשונה דעברה דכיון שניה רביעה שהיא
 אמרו־ואמרינן זו סוגיא כשהביאו נדרים במס׳ שכ״כ ר״י דברי על אלא להתענות

 אין אמר שכן להתענות דשלישית דאמר לר״י כלומר וכו׳ ראשונה רביעה בשלמא עלה
 ליה ניחא להתענות שלישית דס״ל משמע וכו׳ כשליו ר׳׳ח שיגיע עד מתענים היחידים
 דר״ח משום יהודה כר׳ דקי״ל אנן אבל למאי שנייה אבל ראשונה ליה וניחא שלישית'
 דהיחידיס פמרחשון י״ח דהגיע דמחני׳ אמרינן ולא כדפרישות הכי קאמר בחרא כלישנא
 משנה סתם ליישב ראוי דאדרפה כותיה הלכתא דהוי יהודה כר׳ דלא דהוי מתענין
 צערא איכא ראשונה דעברה דכיון להתענות דשניה למתני׳ דס״ל ונאמר דהלכתא אליבא

 עיקר ומ״מ . וצ״ע אצלי מאד עד קשה ז״ל רבינו על בעיני שקשה מה אבל ומתענין
 סעד ונ״ל המשנה בפירוש כתפו המקומות לשאר א״י בין ז״ל רפינו שחילק החילוק
 בזמן אימתי יהודה א״ר נינוה גבי ברייתא הביאו קמא דפפרקא דידן מגס׳ לדבריו

 לפי הכל השנים לפי הכל הזה בזמן אבל אדמתם על שרוים וישראל כתקנן שהשנים
 התם דאמרינן כותיה וקי״ל ברייתא הא על פליג דר׳ ואע״ג הזמן לפי הכל המקומות

 אחד כל דיעשה כברייתא דקי׳׳ל ודאי התענית לענין אבל תפלה בשומע דאומרו לענין היינו
 המשנה בפירוש ז״ל רבינו וכדהכריח זמנו בלא דבר אדם שום שישאל סברא דאין בזמנו

; שלנו הגס׳ מן נראה וגס שאומר ז״ל ה״ה רמז זאת דלראיה ואפשר ע״ש
א ל י  שהפעם ז״ל הרמפ״ן וכתב ז״ל ה״ה כתב .וכו׳ בח״ל הצבור שגוזרים תעניות כ

 מפני ז״ל הרמפ״ן של כסעמו ז״ל רפינו דסובר ז״ל ה״ה מדברי נראה וכו׳.
 סבר לא בזה לקבלו צריך ויחיד יחיד כל שבח״ל שכתב הקבלה לענין אבל בח״ל נשיא שאין

 ומ״ע .שם יעויין ז״ל הפור דברי על בהרא פתירון חקפ״ה פסי׳ הרפ״י וכדכתב כותיה
 דהא פרכות שש ומוסיפין מתריעין יחיד כתעניות דהן דאע״ג ז״ל הרמפ״ן שדעת נראה

 הרמב״ן של משמו השואל לו שאמר ז״ל להרשב״א תשובה הביא תקע״ה בסי' ז״ל הרב״י
 .היא דבח״ל ומשמע באחרונות ברכות שש ומוסיפין מתריעין חכמים דשנו דהיכא ז״ל

 ומד מד לכל קבלה בעי דהא ליה דיינינן ממש יחיד דכתעניות כיון קשה וקצת
:צבור כתענית ברכות שש מוסיפין אמאי

 שאר לאפוקי וכו׳ זה סדר על מתפללין מפר של האחרונות תעניות משבע׳ א
סי׳ בסוף ב״י הרב וכמ״ש .בתעניות זה שדר אומרים שאין צרות

חקע״פ


